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Hej vårdnadshavare och elever på Nyströmska! 
 

Välkommen till Nyströmska! Efter en annorlunda vår och sommar så är 
det nu augusti månad och sommarlovet övergår till skolstart, vilket vi är 
glada över. En del av er är nya på skolan medan andra känner oss sen 
tidigare. Framför oss har vi alla en höst där vi fortfarande behöver säkra 
vår skola och bidra till en minskad smittspridning på grund av covid-19. 
 

Till skillnad från i våras så är gymnasieskolan nu öppen och vi har 
verksamheten igång. Vi försöker bedriva skola som vanligt – även om allt 
inte är som vanligt. Vi är trygga med att barn och ungdomar står för en 
liten andel av covid-19-fallen. Barn och ungdomar smittar dessutom 
andra i lägre utsträckning än vad vuxna gör och skolan som arena har 
under våren inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Men för att 
möta de utmaningar som vi står inför har vi genomfört anpassningar i vår 
verksamhet och vi följer också regeringens och Folkhälsomyndighetens 
fortsatta rekommendationer. I skolmiljön och undervisningen tänker vi 
nu extra på att försöka möblera luftigt, organisera för skolmåltiden, öka 
avståndet mellan sittplatser, sprida på rasterna, stimulera elever att vara 
ute under raster, inte samla för många människor i samma lokal, 
överväga om undervisning kan ske utomhus samt undvika inslag som 
innebär närkontakt.  
 

Vi tänker också på att minimera aktiviteter som samlar många personer, 
trots att skolans inte omfattas av förbudet mot allmänna 
sammankomster med mer än 50 personer, till exempel kommer inte 
föräldramöten genomföras i samma grad som vanligt. Under året 
kommer skolan att genomföra utvecklingssamtal, men kanske inte i 
samma form som vanligt. Ni kommer att få information vad som gäller 
för just er. 

 
Målet för höstterminen är att eleverna och personalen ska närvara i 
skolan och att undervisning ska ske enligt ordinarie schema. Vi följer 
samhällsutvecklingen och Söderköpings kommun kan komma att besluta 
om inslag av distansundervisning i framtiden, om det behövs. 
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Om du är frisk ska du vara i skolan där undervisningen sker så att du får 
din utbildning. Om en elev tillhör en riskgrupp så bör ni rådgöra med 
elevens behandlande läkare hur man bäst ska agera i situationen. Det är 
behandlande läkare som avgör hur vi ska verka kring eleven och rektor 
kan besluta om individuella lösningar kring en enskild elev. Om en elev 
blir sjuk under skoldagen så behöver den skyndsamt ta sig hem.  
 
För att minska smittspridningen behöver vi fortsatt följa råden att stanna 
hemma om man har minsta symtom, tvätta händerna ofta och noggrant 
med tvål och vatten, hosta eller nysa i armvecket och hålla avstånd om 
det är möjligt. 
 
Tänk också på hur färden till och från skolan kan ske på bästa sätt. Du 
kan hjälpa till genom att försöka ta dig till skolan på annat sätt än via 
kollektivtrafiken. Om du måste åka kollektivt är det extra viktigt att visa 
hänsyn och hålla avstånd till medresenärer. Det gäller både ombord och 
vid hållplatsen, men också när du stiger på eller kliver av. Var också ute i 
god tid om du måste åka kollektivt och var lugn i att skolan kommer ha 
förståelse för om du kommer försent på grund av att det var trängsel i 
kollektivtrafiken.   

 
Vår personal gör en fantastisk insats och tillsammans med er elever och 
vårdnadshavare kommer vi kunna fortsätta bedriva skola av god kvalité 
för alla våra elever. Skolan är en viktig samhällsarena, som vi fortsatt vill 
hålla öppen. Med gemensamma krafter och mot samma mål kommer vi 
klara detta. 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till 
din mentor eller rektor.  
 
Vi ser fram emot ett kul och lärorikt läsår! 
 

Med vänliga hälsningar  
Anders Palmgren, förvaltningschef Barn- och utbildning  
Anders Forsberg, resultatenhetschef/rektor Nyströmska 
skolan 
Lotta Kempe Kreutz, rektor Nyströmska skolan 

 

 


